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ГЕОГРАФИЯ 9 синф
№ 1. Сары-Жаз кенинде кайсы рудалар казылып алынат?
а) калай рудалары
б) боксит
Сари-Жаз конида қанақа рудалар қазиб олинади?
а) қалай рудалари
б) боксит

ВАРИАНТ № 1

в) жез рудалары

г) темир рудалары

в) мис рудалари

г) темир рудалари

№ 2. Кумтѳр алтын кени Кыргызстандын кайсы областында?
а) Чүй
б) Ош
в) Ысык-Кѳл
Кумтор олтин руда кони Қирғизстоннинг қайси вилоятида жойлашган?
а) Чуй
б) Ўш
в) Иссиқ-Кўл
№ 3. Чүй ѳрѳѳнүнѳн Ысык-Кѳл ѳрѳѳнүнѳ кайсы капчыгай аркылуу ѳтсѳ болот?
а) Ысык-Ата
б) Кегети
в) Боом
Қайси дара орқали Чуй водийсидан Иссиқ-Кўл водийсига ўтиш мумкин?
а) Иссиқ-Ата
б) Кегетин
в) Боом
№ 4. Чүй дарыясындагы суу сактагыч:
а) Төрт-Көл
б) Токтогул
Чуй дарёсида сув омборит:
а) Тўрт-Кўл
б) Токтогул

г) Нарын
г) Норин
г) Чоң-Кемин
г) Чон-Кемин

в) Киров

г) Орто-Токой

в) Киров

г) Орто-Токой

№ 5. Кыргызстандын мал чарбачылыгынын кайсы тармагына ѳз наркы эң тѳмѳн эт берүү мүнѳздүү?
а) жылкы чарбасы
б) топоз чарбасы
в) чочко чарбасы
г) кой чарбасы
Қирғизстон чорвачилигининг қайси соҳаси учун гўштнинг энг паст таннархи хос?
а) йилқичилик
б) қўтосчилик
в) чўчқачилик
г) қўйчилик
№ 6. Гидрокурулушчулардын шаарчасы “Достук”, Кыргызстандын кайсы дарыясынын боюнда курулган?
а) Ат-Башы
б) Кызыл-Суу
в) Чүй
г) Нарын
Қирғитзстоннинг қайси дарёсида “Достук” гидроқурувчилар шаҳарчаси қурилган?
а) От-Боши
б) Қизил-Суу
в) Чу
г) Норин
№ 7. Кыргыз Республикасынын эң чоң шаарын атагыла.
Аҳоли сони бўйича Қирғизстоннинг энг катта шаҳрини кўрсатинг.
а) Бишкек
б) Жалал-Обод
в) Қаракол

г) Ўш

№ 8. Кыргызстанда камволдук нооту комбинаты кайсы шаарында жайгашкан?
Қирғизстоннинг қайси шаҳрида камвол-мовут комбинати жойлашган?
а) Балиқчи
б) Бишкек
в) Ўш

г) Жалал-Обод

№ 9. Чочко чарбасы Кыргызстандын кайсы областында ѳнүккѳн?
а) Ош областы
б) Талас областы
в) Нарын областы
г) Чүй областы
Қирғизстоннинг қайси вилоятидаи чўчқачилик ривожланган?
а) Ўш вилояти
б) Таласвилояти
в) Норин вилояти
г) Чуй вилояти
№ 10. Кыргыз уяң жүндүү койлору багылган жер:
а) Кетмен-Тѳбѳ ѳрѳѳнүндѳ
в) Кѳгарт ѳрѳѳнүндѳ
Қирғиз майин жунли қўй зоти қаерда етиштирилади?
а) Кетмон-Тепа водийсида
в) Кугарт водийсида

б) Орто-Нарын ѳрѳѳнүндѳ
г) Талас ѳрѳѳнүндѳ
б) Ўрта-Норин водийсида
г) Талас водийсида
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№ 11. Кыргыз Республикасынын тоо-кен ѳнѳр жайынын кайсы тармагы мурдагы убакта союздук мааниси
бар эле?
а) нефти жана газ ѳндүрүү
б) фосфориттерди казып алуу
в) темир рудаларын казып алуу
г) түстүү металлдарды казып алуу
Қирғизстон Республикаси тоғ-кон саноатининг қайси соҳаси иттифоқ аҳамиятига эга эди?
а) нефт ва газ қазиб олиш
б) фосфоритлар қазиб олиш
в) темир рудаси қазиб олиш
г) рангли металлар қазиб олиш
№ 12. Кыргызстандын кайсы регионунда эфир-май ѳсүмдүктѳрү ѳстүрүлѳт?
а) Чүй ѳрѳѳнү
б) Орто-Нарын ѳрѳѳнү
в) Алай ѳрѳѳнү
г) Талас ѳрѳѳнү
Қирғизстоннинг қайси минтақасида эфирмойли экинлар етиштирилади?
а) Чуй водийси
б) Ўртанорин водийси
в) Алай водийси
г) Талас водийси
№ 13. Кыргызстанда кайсы күрѳң кѳмүр кенине темир жол куруу пландаштырылып жатат.
а) Кажысай
б) Сүлүктү
в) Ѳзгѳн
г) Каракече
Қирғизстондаги қайси қўнғир кўмир конига темир йўл қуриб борилиши режалаштирилган?
а) Каджисой
б) Сулюкта
в) Узген
г) Кара – Кечен
№ 14. Кыргызстандын кайсы калктуу пунктунда сурьма металлургиялык комбинаты орун алган?
а) Чабай
б) Кадамжай
в) Кажы-Сай
г) Хайдаркен
Қирғизстоннинг қайси аҳоли пунктида металлургия сурма комбинати жойлашган?
а) Чаувай
б) Қадамжай
в) Каджи-Сой
г) Хайдаркен
№ 15. Кыргызстанда бийик тоолуу альпы шалбаалары кайсы сезондо пайдаланылат?
а) жазда
б) жайда
в) күздѳ
Қирғизстондаги баланд тоғли алп яйловлари қайси мавсумда ишлатилади?
а) баҳорда
б) ёзда
в) кузда

г) кышта
г) қишда

